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  در گويش بلوچي بمپوري باستان  بررسي تاريخي و تطبيقي چند واج ايراني
 

 ،العات فرهنگي، تهراناه علوم انساني و مطپژوهشگ يباستان يگروه فرهنگ و زبانها(استاد  دكتر زهره زرشناس
  1)راناي

   2)ايران زاهدان،گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه واليت ،ايرانشهر، دانشيار ( دكتر موسي محمودزهي
اه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگ يباستان يگروه فرهنگ و زبانها(دانشجوي دكتري بهجت قاسم زاده 

  3، نويسنده مسئول) ايران ،تهران

 چكيده

بـر   در شهرستان ايرانشـهر اسـت كـه    ، گويش بلوچي رايج در شهر تاريخي بمپورمپوريب
ـ گيـرد.  هاي جنوبي اين زبان قـرار مـي  در گروه گويش ،هابنديجديدترين تقسيماساس  ا ب
شود و در تأثيرپذيري هاي ايراني محسوب ميترين زباناز كهن نكه زبان بلوچياي توجه به
هـاي آن، از جملـه   بسـياري از گـويش  كار بوده، هعيار تا حد زيادي محافظمفارسي از زبان 
در مقالـة  انـد. ايراني را در خود حفـظ كـرده   ترهاي كهنهاي زبانويژگياز  رخيببمپوري 

بـا دورة ميانـه و    در ايـن گـويش   شانكه سير تحولباستان هاي ايراني حاضر برخي از واج
 ، همخوان/ai/ ،/au/هاي مركب واكهه است، از جمله هاي ايراني متفاوت بودجديد زبان

/v/  ،هايهمخوانآغازي /f/ ،/x/  هـاي  آغازي و مياني، همخـوان/p/ ،/t/ ،/č/ ،/d/ ،
/k/ ،/g/ هاي همخواني و خوشه مياني/ϑr/ ،/*dz/ ،/št/  و/*hv/  بررسي قرار مورد
مشخص ايراني  استان، ميانه و نودورة بهاي ها با واجوجوه تشابه يا تفاوت آن گيرند و مي
گـويش  اي در ايـن  شـدگي واكـه  اي و پيشينبه فرايند گردش واكه ،گردد، عالوه بر اينمي

هاي مورد نظر در ايـن گـويش بـا دو گـويش     هر كدام از واجدر گام بعد شود. پرداخته مي
رد نيـز  اي از مـوا پـاره شـوند و در  بلوچي همجوار، يعني دلگـاني و الشـاري مقايسـه مـي    

  گيرد.هايي با زبان رودباري كرمان صورت ميمقايسه
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ی، اوا ت ، فرایند گردش تاریخی شناسیمپوری، واجگویش بُزبان بلوچی،  واژگان کلیدی:

 شدگیفرایند پیشین

 مقدمه .1

های ایرانی شمال غربی اسه    در استان سیستتان و بلوچستتان، زبان بلوچی یکی از زبان

در ایالته بلوچستتان های خراسان، گلستان، هرم گتان،  رمتان در ایتران و نهایی از استابخش

   .(112: 7931)دبیر مقدم،  د، پنجاب و  راچی گویشورانی داردهایی از سنپا ستان و بخش

سا ن در جنوب شرای ایتران و جنتوب غربتی پا ستتان  7این زبان نام خود را از اوم بلوچِ

ها در نثتار تتاریخی در حتدودالعالم و نیت  در  تتاب ر نن   در وااع نخستین ظهوگرفت  اسه 

نن زمتان، مللتا   دیگر نویستندگانبوده اسه و  «بلوص»احسن التقاسیم فی معرف  الااالیم، با نام 

ورت بلوص و اوف ، برابر با  توچ ص را در تر یب با نام گروهی دیگر، ب  هامسعودی، نام نن

   ( 952: 7313باین، )ال ن اندو بلوچ در شاهنام ، نورده

توان تشابهاتی میان این زبان و زبان اوستایی و پارتی یافه، شناسی تاریخی میاز منظر زبان

)اشتمیه،  ختوردنی  در این زبان ب  چشم می صری از زبان فارسی باستان و فارسی میان اما عنا

تتر از دو اترن ترین منابع مکتوب ب  زبان بلوچی بت  حتدود  مدمه  هنا  (517-515: 7919

تر این زبتان در دسته نیسته؛ امتا بت  ؛ ب  همین دلیل اطلاعاتی از وضع دوران گیشت رسدمی

تر نن بت  دسته توان اطلاعاتی از وضع گیشت شناسی تاریخی و تطبیقی می مک مطالعات زبان

ز هتای ایرانتی، انورد  این مطالعات نشان داده اسه    زبان بلوچی نستبه بت  بع تی از زبان

ح تر  ترده استه و از  های ایرانی باستان و میان  راهای بیشتری از زبانجمل  فارسی، ویژگی

های مختلت  زبتان میتان گونت   (791-791: 7911)ارانستکی،  ای دارداین نظر جایگتاه ویتژه

گویشتوران    بخش ب رگی از مرزهای ایران و پا ستان را در بر گرفت  و از نظر تعداد  ،بلوچی

                                                 

اند و همیش  در  نار سایر ایرانیان ها اومی ایرانی بودهمانند شاهنام  و تواریخ اسلامی، بلوچ ،یخیساس منابع تارا بر»  7

اند  ایرج افشار سیستانی    نظریات جمعی از بردهر میس ها و دیگر ااوام ایرانی ب ها، مادها، گیلها، پارتمانند پارس

 ند: اوم بلوچ از گیری میها چنین نتیج ، از مجموع نظریات ننسها پژوهشگران نژادشناس را مورد بررسی ارار داده

رسد  بنابراین باید ابول  رد    اوم اند و ادمه ننان ب  تاریخ مدون ایران میروزگاران  هن در این سرزمین سا ن بوده

  (1: 7911)محمودزهی، « نژاد هستندنژاد و ب  بیان دیگر ایرانیبلوچ، نریایی
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گیری هتای چشتم، ت اوت7شتودها زبان ایرانی اابل توجهی محسوب میو تعدد گویش و تنوع

ای از ای  ت  در پتارهب  گون گیرد، های نوایی، صرفی و نحوی را در بر مید و ت اوتوجود دار

 ای دیگر نیستند زبان یک منطق  اادر ب  درک سخن گویشوران منطق گویشوران بلوچیموارد 

ن بلوچی ب  دو گروه گویشتی شتمالی )  ، زبا1ی  و بنا بر نظر ویلهلم گایگردر مطالعات اول

مردم نواحی  بندی گویششود  بر اساس این تقسیمرخشانی( تقسیم می  سرحدی( و جنوبی )

های سا ن اطراف خط ساحلی دریای عمان در پا ستان و ایران در گروه شمالی و گویش بلوچ

و گویش رایج در نواحی میتان  و گروه جنوبی المداد شدهفارس ج در  شورهای حوزة خلیج

این دو خط شمالی و جنوبی، مانند خاران و پنجگور در پا ستان، ستراوان، بمپتور و لاشتار در 

: 7313)جهتانی،  دانایران ب  عنوان حلقة اتصال دو گویش شمالی و جنوبی در نظر گرفت  شتده

11 )   

های زبان بلوچی  نار گیاشه و در ب  عنوان گویش شمالی و جنوبی را دو گروه 9گرایسون

و  5بندی جدید دو گروه شرای و غربی را مطتر   ترد  پتز از او متورگن استتیرن یک تقسیم

)جهتانی،  پییرندبندی زبان بلوچی ب  دو گروه عمدة شرای و غربی را میطبق  5ل نباینازف وی

زبان بلوچی برجست  استه، در ابتتدا زبتان بندی هایش در طبق و ال نباین    تلاش( 11: 7313

بلوچی را ب  گروه عمتدة شترای و غربتی و پتز از نن گتویش غربتی را بت  شتش زیرگتروه 

تتر ستواحل دریتای عمتان در ایتران و هتای فرعیرخشانی، سراوانی،  چتی، لاشتاری، گویش

مپتور در گتروه بندی، گویش متردم ببنابر این تقسیم ( 953: 7313)  ندبندی میپا ستان تقسیم

 گیرد گویش لاشاری ارار می

 شتورهای حتوزة های ستا ن در داختل و اطتراف بندی خود برای بلوچال نباین در تقسیم

بندی بت  وضتع چنتین در ایتن تقستیمخلیج فارس گویش مستقلی در نظر نیاورده استه و هم

ای یی هتی  اشتارههای سا ن در  شورهای نفریقایی و اروپاهای  وچکی از بلوچگ تاری دست 

                                                 

 1تا  1میلیون و اریوال میان  5/5میلیون، جهانی  5/9(، ال نباین تعداد گویشوران این زبان را 91: 1225 رن ) ب  نقل از  7

 میلیون تخمین زده اسه  

2  . Wilhelm Geiger 

3  . George Grierson 

4  . George Morgenstierne 

5  . Josef Elfenein 
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هتای زبتان بلتوچی های فرعی و زیرگویشبندی ال نباین ب  تمام گویشدر تقسیمنکرده اسه  

گوینتد  ت  ملال مردم ایرانشهر و بمپور ب  یک گویش فرعی ستخن میپرداخت  نشده، ب  عنوان 

: 7911ی، )محمتودزه دو گروه لاشاری یا سراوانی دانسه دام از توان نن را وابست  ب  هی نمی

19)  

هتای زبتان بلتوچی اا تل وجهی بترای گویشبندی ست یک تقستیم 1و والری  ارلتون 7نیل

عتقاد دارنتد ها اغربی )  رخشانی(  نن -9 حنوبی )  ساحلی و مکرانی( -1شرای،  -7هستند: 

بت  های شرای و غربی مانع بسیار ب رگی در درک گ تار یکدیگر دارنتد و    گویشوران گویش

 (   3: 7311) های غربی و جنوبی نی  اابل توج  اسههای گویشها ت اوتنننظر 

انجتام  1223در ستال رن های زبان بلوچی    جهانی و  بندی گویشدر جدیدترین تقسیم

هتا نن  اند، نظریة وجود س  گروه گویشی غربی، شرای و جنوبی همچنان مورد توافق اسهداده

های بلوچی همچتون ندی بسیار  لی اسه، زیرا برخی از گویشباند    این تقسیمتصریح  رده

های مشترک میان بلتوچی غربتی و جنتوبی را گویش بلوچی رایج در سراوان در ایران، ویژگی

  (157: 7931)دبیرمقدم،  دارد

های گروه جنوبی زبان بلوچی محستوب گویش بلوچی رایج در شهر بمپور، یکی از گویش

شهر بمپور ب  جهته وجتود ترین بخش این گروه ارار گرفت  اسه    یشود و تقریبا  در مرمی

ب متان، از بت  شتهر در شمال نن، دارای اهمیه تاریخی استه و از شتمال  9العة باستانی بمپور

از غرب ب  شهر دلگتان شهر و از جنوب ب  شهر لاشار در شهرستان نیکشرق ب  شهر ایرانشهر، 

رایتج استه های مختل ی از زبان بلتوچی راف بمپور گون در تمام شهرهای اطشود  محدود می

شتهر بمپتور ها و تشابهاتی دارند  علاوه براین،    از نظر نواشناسی، صرف و نحو با هم ت اوت

تا شهر  هنوج در شهرستان  رمان فاصلة چندانی ندارد و گویش رودباری رایتج در ایتن شتهر 

 تشابهاتی با زبان بلوچی دارد نی  

                                                 
1  . Martin. G. Neil 

2  . Valerie Carlton 

گتردد و بتا توجت  بت  نتوع معمتاری های اشکانی و ساسانی برمیشناسی، ادمه این الع  ب  دورهیقات باستانبنا بر تحق  9

 توان زمان بنای نن را هم مان با الع  دختر در  رمان و ارگ بم دانسه می
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بررستی  ست ایی دارد،هتای اهمیته ب هتا و گویشبندی زبانوضوعاتی    در ردهیکی از م

در مقالة حاضر    ب  بررسی تاریخی )مطالعة درزمانی( چنتد اسه   زبان یا گویشهای هر واج

هتای همجتوار هتا در گویشبررستی نن واجدر گویش بمپوری و نی  باستان  واج  هن ایرانی 

هتا در هتای بمپتوری بتا معتادل ننلازم استه  ت  برختی از وا هزد، پردازمانی( می)مطالعة هم

دلگانی، لاشتاری و های ویشسنجیده شده و در گام بعد با گ 7های دورة باستان، میان  و نوزبان

    1مقایس  گردندزبان رودباری 

-جمع نام ورت میدانی و با ضبط صدا یا پر  ردن پرسشص های این پژوهش عمدتا  ب داده

 ت  در  استه هتا و مقالتاتینامت ها، پایانای پژوهش، مبنا  تابو در بخش  تابخان  شدهی نور

 ه اسه گارش درنمدن زمینة این موضوع ب 

 پیشینة تحقیق .2

ها بت  ها در هند و علااة ننمیلادی با ح ور انگلیز 73مطالع  بر روی زبان بلوچی از ارن 

نثار مکتوب در شتناخه ایتن زبتان بت  صتورت ولین های رایج در المروشان نغاز شد و ازبان

از اولتین  ستانی  ت  بت   ها انتشار یافه نام هایی در زمینة نکات دستوری، متون و وا ه تابچ 

را نام برد    پز از انتشتار  گایگرتوان ویلهلم های زبان بلوچی پرداخه، میمطالعة علمی واج

شناستی تتاریخی ب  بررسی واج(، 7132های بلوچی )شناسی برخی وا هدر زمینة ریش  ایمقال 

( در زمینة 7317( و )7311توان ب  تحقیقات اسپونر )( این زبان پرداخه  علاوه بر او می7137)

                                                 

در خود ح ر  های جنوب غربی را همهای ایرانی شمال غربی اسه    برخی از عناصر زبانزبان بلوچی یکی از زبان  7

های های ایرانی موجود در گویش بلوچی بمپوری علاوه بر زبان اوستایی و پارتی با زبان رده اسه، ب  همین دلیل واج

ها شوند و در صورت امکان معادل هر وا ه در هر  دام از این زبانفارسی باستان، فارسی میان  و فارسی نو نی  مقایس  می

 شود نورده می

ر از غرب ب  شهر دلگان در شهرستان ایرانشهر و از جنوب ب  شهر لاشار در شهرستان نیکشهر محدود اسه  شهر بمپو  1

های زبان ترین گویشتأثیر فارسی ارار گرفت  و گویش لاشاری از اصیلگویش بلوچی دلگانی، گویشی اسه    بسیار تحه

هایی دارند و س  گونة گویشی مج ا المداد  اوتشود  این س  گویش از نظر صرف و نحو با هم تبلوچی محسوب می

ترین همسایة زبانی غیربلوچی گویش بمپوری اسه و مقایسة نن با این گویش لازم شوند  علاوه بر این، رودباری ن دیکمی

 رسد ب  نظر می
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هتای معرفی زبان بلتوچی و ت اوت( در 7313ال نباین )زبان بلوچی رایج در ایران و نی  مقالات 

 های نن اشاره  رد گویش

ترین و جدیدترین  اری    تا  نون انجتام سی تاریخی زبان بلوچی، علمیشنادر زمینة واج

هتای اسه    در بخشتی م صتل واج رن گرفت ،  تاب دستور تاریخی زبان بلوچی، اثر اگنز 

ننچ  در  تتاب های ایرانی مقایس   رده اسه  های مختل  زبانهای دورهزبان بلوچی را با واج

گیرد، زبان بلوچی معیار اسه، حال ننک  مورد بررسی ارار میی با عنوان زبان بلوچ اگنز  رن

ب  عنوان توج  اسه  گیر و اابلها بسیار چشمهای گوناگون زبان بلوچی ت اوتدر میان گویش

ب  س  صورت دلگانی، بمپوری و لاشاری ایران  بلوچی ایرانی باستان در س  گویش /dz*/ملال 

هتای مختوانی در گتویش دلگتانی، بتا تأثیرپتییری از زبانشود  این خوشة همت اوت ظاهر می

های شمال غربی و در گویش لاشاری مانند زبان /d/، ب  ایرانی جنوب غربی، از جمل  رودباری

هتا اترار دارد، در حد وسط ایتن گویششود، حال ننک  در گویش بمپوری    تبدیل می /z/ب  

شود و ایتن در حتالی استه  ت  دیده می /z/و هم ب  صورت  /d/هم ب  صورت  /dz*/تحول 

 اند شهرهای دلگان، بمپور و لاشار در فاصلة چندانی از هم ارار نگرفت 

هتای نن شناسی تاریخی زبان بلوچی و گویشاز جمل   ارهایی    در ایران و در زمینة واج

لتوچی بتا بمقایسة زبتان »با عنوان رسالة د تری د تر موسی محمودزهی توان ب  انجام شده می

بررستی »زاده با عنوان ااسمنامة  ارشناسی ارشد بهجه پایانو ( 7911) «های ایرانی باستانزبان

-هریتک در بخشتی مستتقل بت  واجاشاره  رد     (7932) «شناسانة گویش بلوچی دلگانزبان

ایتن ا بت انتد نن در ایران پرداختت  های متداولِگویش ب  ویژه بلوچی و شناسی تاریخی در زبان

هتای هتای دورههای زبان بلوچی ب  صورت تاریخی با زبانحال اثری    در نن یکی از گویش

جوار مقایس  شده باشد، تا  نون انجتام نشتده های همهای ایرانی و سپز گویشگوناگون زبان

  اسه

 طرح مسأله .3

 هاواکه .1. 3

، دو وا تة /ā/ ،/ī/ ،/ū/وا ة بلنتد و س   /a/ ،/e/ ،/o/در این گویش علاوه بر س  وا ة  وتاه 

ایرانتی باستتان  /au/و  /ai/های مر تب  ت  بازمانتدة وا ت  نی  وجود دارد /uǝ/و  /iǝ/مر ب 
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ای در شتدگی وا ت ای ایرانی باستتان و پیشینهستند، علاوه بر این نثاری از فرایند گردش وا  

 شود ها پرداخت  مینن    در ادام  ب  بررسی و تحلیل این گویش اابل مشاهده اسه

 /ai/مرکب  واکة .1. 1. 3

بت   و پتارتی فارسی میانت زبان ،    در اوستایی /aē/ ،/ōi/یا  ایرانی باستان/ai/  مر ب وا ة

/ē/ ( و در فارسی یای مجهو )نو ب  ل/ī/  )معمولتا   در این گتویش، تبدیل شده)  یای معروف

 ان ملال:، ب  عنوشودتبدیل می /iǝ/ مر بوا ة ب  
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

diǝh دیو dēw dēw daiva- daēva- _____ 

kiǝn  ین  kēn kēn _____ _____ *kainā 

miǝš میش mēš mēš _____ maēša- *maiša- 

niǝm  نیم، نیم nēm nēm _____ naēma- *naima- 

piǝš پیش pēš pēš _____ _____ *paišiyā- 

tiǝz  تی tēz *tēž _____ taēža- *taija- 

hiǝš خویش xwēš wxēbēh -iyašuvaih* -yaϑēavx *hvaiϑya- 

ziǝn زین zēn zēn _____ zaēnu- *zainu- 
 

های زبان بلتوچی  مابیش در بسیاری از گویش /iǝ/  ایران باستان ب /ai/مر ب  تحول وا ة

(، 199: 7313(، )ال نبتاین، 572: 7137(، )گتایگر، 757 -752: 1225 ترن، ) اابل مشاهده اسه

 اری و ب  دیرینگی، محافظت نن  بسامد می انو  (11: 7911)محمودزهی،  ،(12: 7313)جهانی، 

این تحول در گویش دلگانی    بستیار همسایگان زبانی هر گویش بستگی دارد، ب  عنوان ملال 

خورد، حال ننک  می ان بسامد  متر از گویش بمپوری ب  چشم می ،تأثیر زبان فارسی اسهتحه

زاده، )ااستم  اری مانند لاشاری بستیار بیشتتر از گتویش بمپتوری استهنن در گویش محافظ 

و  (72: 7915)مطلبتی،  شتوداین تحول در زبان رودباری نی  تا حدی مشتاهده می ( 55: 7932

 ان زبان بلوچی و زبان رودباری المداد  رد های مشترک میتوان نن را یکی از ویژگیمی
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 /au/ مرکب واکة .1. 2. 3

بت   و پتارتی فارسی میان زبان ،    در اوستایی /aō/ ،/ǝo/یا  ایرانی باستان/au/  مر ب وا ة

/ō/ (و در فارسی مجهو   واو )نو ب  ل/ū/  )تبدیل شده، در این گویش معمولتا  )  واو معروف

 ، ب  عنوان ملال:شودیل میتبد /uǝ/ مر ب وا ة ب 
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میان  فارسی نو بمپوری

buǝ(y) بو bō(y) bōy _____ baoδi- *baudi- 

duǝst دوسه dōst zōš dauštar- *zaoša- _____ 

doruǝg دروغ drōg drōγ drauga- draoγa- *drauga- 

guǝš گوش gōš gōš gauša- gaoša- _____ 

kuǝh وه  kōf kōf kaufa- kaofa- _____ 

kuǝr ور  kōr kōr _____ _____ *kaura- 

ruǝgen روغن rōgn rōγn _____ raoγna- *raugna- 

ruǝšen روشن rōšn rōšn _____ raoxšna- *rauxšna- 
 

تبتدیل  /uǝ/ ب  وا تةهای زبان بلوچی ایرانی باستان در بسیاری از گویش /au/ وا ة مر ب

: 7313(، )جهتانی، 197: 7313باین، (، )ال ن572: 7137(، )گایگر، 751: 1225) رن،  شده اسه

 اری و بستتامد نن بتتا توجتت  بتت  دیرینگتتی، محافظتت و میتت ان ( 11: 7911)محمتتودزهی،  (،12

همسایگان زبانی هر گویش متغیر اسه، ب  عنوان ملال در گتویش بلتوچی دلگتانی  ت  بستیار 

ر زبان فارسی ارار گرفت  اسه، می ان بسامد این تحول در مقایس  با گتویش بمپتوری تحه تأثی

اسه، میت ان بستامد نن بیشتتر   ارتر و در گویش بلوچی لاشاری    گویشی بسیار محافظ  م

 شتوداین تحول در زبان رودباری نی  تا حتدی مشتاهده می ( 55و  55: 7932زاده، )ااسماسه 

هتای مشتترک میتان زبتان بلتوچی و زبتان توان نن را یکی از ویژگیو می (77: 7915)مطلبی، 

 رودباری المداد  رد 

 ایفرایند گردش واکه .3. 1. 3

ها، پیشوندها، پسوندها و اجت ای صترفی ها، مادههای ایرانی باستان هر یک از ریش در زبان

 /a/فت وده  ت  ندارد، صتورت ا /a/ممکن اسه ب  س  صورت ظاهر شوند: صورت ضعی     

 دارد/ā/دارد و صورت اوی    
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هتا و پیشتوندها و پستوندها و ها و مادهدر ریش  aیا حیف  aای ج ب  āب  جانشین شدن  

پتییرد: ی ب  منظورهای خاصی انجام متیاوا  گویند  گردش می ایوا  اج ای صرفی، گردش 

 اتویشت  و از صتورت مللا  از صورت ضعی  ریش ، ص ه م عولی گیشت  و ص ه فاعلی گی

  (5: 7913والقاسمی، )اب شودریش ، فعل واداری ساخت  می

 هایوا ت  نند؛ امتا اثتر گتردش گردش نمی هاوا  در ایرانی میانة غربی و نی  فارسی دری 

   یکی با « تاختن»، «تختن»، «تافتن»، «ت تن»، «نشاستن»، «نشستن»های ایرانی باستان را در فعل

 بینتیم ایرانی باستتان، متعتدی استه، متی /ā/انی باستان، لازم و دیگری با داشتن ایر /a/داشتن 

 (1)همان: 

هتای ایرانتی باستتان، گتردش وا ت   اندازة ها بوا  و نی  گویش بمپوری،  7در زبان بلوچی

 ت  تأیید ننتدة  ،هتا اابتل مشتاهده و بررستی استههایی از این فراینتد در ننندارند، اما نشان 

 باشد ی و اصاله زبان بلوچی و گویش بمپوری میدیرینگ

ستاده، لتازم و  وا تة بتا داشتتن هتاصتورت نن ن گویش، افعالی وجود دارند    یتکدر ای

رسد  ت  نظر مینوان ملال، ب ع ب شود  مر ب، متعدی محسوب می وا ةبا داشتن  صورت دیگر

و مصتدر  «-suk»در ایتن گتویش از صتورت ضتعی  ریشت  یعنتی« ستوختن: sočag»مصدر 

«suǝčag :ریش  یعنی  اویاز صورت « سوزاندن«sauk-»  ساخت  شده باشد  بتر همتین استاس

)در معنای لازم( در این گویش، باید از صورت ضتعی  ریشت  یعنتی « ریختن: rečag »مصدر 

«rik-»  و مصدر«riǝčag: ریش  یعنی  اویباید از صورت )در معنای متعدی( « ریختن«raik-» 

این ویژگی در گویش دلگانی، با تأثیرپییری از زبتان فارستی، از میتان رفتت    شده باشدساخت  

در ایتن گتویش، ماننتد زبتان « ستوزاندن»و ب  عنوان ملال مصدر ( 55: 7932زاده، )ااسماسه 

ستاخت  « sūzānden»بت  بتن حتال و بت  صتورت  /ān-/ستاز از اف ودن پسوند متعدی فارسی

: 7931زاده، )ااسماین فرایند اابل ملاحظ  اسه  و زبان رودباری شاریاما در گویش لاشود  می

زبتان هتای های مشتترک برختی از گویشتوان نن را از ویژگیو می( 77: 7915(، )مطلبی، 15

 بلوچی و زبان رودباری المداد  رد 

                                                 

 وچی اشاره  رده اسه هایی از این فرایند در زبان بل(  برای اولین بار ب  وجود نشان 13و  11: 7911)محمودزهی،   7
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 ویشاز ایتن فراینتد را دیتد  در ایتن گتهایی توان نشان گویش نی  می در افعال واداری این

 /ā/  بلنتد وا تة بت  a/ / وتاه وا ةو تبدیل  بن حالب   /yiǝn-/افعال واداری با اف ودن پسوند 

 ی در ایرانی باستان اسه، ب  عنوان ملال:اوا     یادنور فرایند گردش  ؛شوندساخت  می

gwazag « گیشتن» / gwāzyiǝnag «گیراندن» , 

čarag «چریدن» / čāryiǝnag «چراندن» ,  

tačag «ازیدنت» / tāčyiǝnag « تازاندن» ,  

čašag «چشیدن» / čāšyiǝnag «چشاندن» . 

تتوان ردپتایی از ایتن های م ارع و ماضی چند فعل ایتن گتویش متیر این در مادهه بعلاو

و مادة ماضتی نن  «-war»« خوردن: warag» نوان ملال، مادة م ارع مصدرع ب فرایند را یافه  

«wā(rt)-» مادة م ارع بازماندة صورت اوی ریش  و پسوند  رسدظر مین ، و ب اسه–a  و مادة

باشد  ایتن مستهل  در متورد  ta-ساز ریش  و پسوند ص ه م عولی اویماضی بازماندة صورت 

اسه، نیت  صتادق  «-bā(rt)»و مادة ماضی نن  «-bar»   مادة م ارع نن « بردن: barag»مصدر 

   اسه 

 ایشدگی واکهپیشینفرایند  .4. 1. 3

ای پسوین کوه واکوهمیانی ایرانی باستان، میانه و نوو  /ū/ واکة ای از مواردر این گویش، در پارهد

 1شوود و بورای یوا واده دو گونوة  زادای پیشین است، تبدیل میکه واکه /ī/است، به واکة میانی 

صوور   2«ایشدگی واکهپیشین». این تحول در این گویش بر اساس فرایند  یدبه وجود میتلفظی 

هایی که از نظر جایگاه تولید با پس زبان و یا میان زبوان گیرد. بر اساس این فرایند، واکه یا واکهمی

هایی تبدیل شووند شوند، ممکن است در اثر فرایند بافت وادگانی یا قیاسی به واکه یا واکهتولید می

این تغییر تاریخی تبدیل واکوة  هایگیرند. یکی از نمونهکه ویژگی تولید با پیش زبان را به خود می

/ū/  پسین به/ī/  به عنوان مثال:بمپوری استپیشین در گویش ، 
 

 

                                                 

معنی امکان جانشینی دو نوا در یک بافه نوایی اسه، بدون اینک  این  ب  (free variant)گونة نزاد یا گوناگونی نزاد   7

 .(731: 7935)مدرسی اوامی،  جانشینی منجر ب  تمای  معنایی شود

مطر   رده    خود از فرایندهای عمومی تحول  ایهای وا  گونیای را در زمرة همشدگی وا  ننتونی نرلاتو پیشین  1

 .(719-711: 7919های جهان اسه )نرلاتو، اصوات در همة زبان
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 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

būt-/ bīt- بود- būd- būδ- _____ _____ *būta- 

dūt/ dīt دود dūd dūd _____ _____ dūta- 

jātūg/ jātīg جادو jādūg jādūg _____ yātū- *yātūka- 

nūn/ nīn ا نون anūn nūn nūram nū(rǝm) *nūn 

gūt/ gīt  ُگ gūh- _____ _____ gūϑa- *gūϑa- 

tarūn/ tarīn تنور tanūr _____ _____ tanūra- *tanūra- 
pahlūg/ 

pahlīg 
 _____ _____ -pahlūk _____ *parϑūka پهلو

sūt/ sīt سود sūd sūd _____ _____ *sūta- 
 

در های زبان بلوچی وجود دارد و می ان بسامد نن شدگی در بسیاری از گویشفرایند پیشین

ای    در گویش بمپوری معمولا  بترب  عنوان ملال، درحالی، 7های گوناگون مت اوت اسهگویش

هتا ، در گتویش دلگتانی نن وا همیانی دو گونة نزاد وجتود دارد /ū/های دارای وا ة تل ر وا ه

بت  نتدرت  /ī/ایرانی ب   /ū/معمولا  مانند زبان فارسی، تنها یک گونة تل ظی دارند و تحول وا ة 

در بلوچستان ایران هرچت  بیشتتر بت  ستمه جنتوب  (97: 7932زاده، )ااسم گیرد صورت می

در  ت   طوریختورد، بت بیشتر بت  چشتم می /ī/ب  وا ة پیشین  /ū/رویم، تحول وا ة پسین می

تل تر  /ī/شدگی معمولا  با وا ة تأثیر فرایند پیشینهای دارای این وا   تحهگویش لاشاری وا ه

  شوند و برای هر وا ه دو گونة تل ظی وجود نداردمی

هتای  ت  بت  روشتنی در گویش /ī/بت  میانی  /ū/ة ای و تبدیل وا شدگی وا  فرایند پیشین

میانی و جنوبی اابل مشاهده اسه، فرایندی  هایویژه بخشبلوچستان ایران، ب بلوچی رایج در 

هتای ایرانتی از جملت  بختیتاری، هتا و گویشخاص زبان بلوچی نیسه و در بستیاری از زبان

)محمتوزهی، یتره نیت  وجتود دارد خوانستاری و غ شوشتری، نتا ینی، رمانی،  ردی، بهدینی، 

  (715و  717: 7939

 

                                                 

ای در مطالعات تاریخی زبان شدگی وا  ای از فرایند پیشیننمون »ای با عنوان ( در مقال 711-715: 7939محمودزهی )  7

 /ū/( تنها ب  تبدیل شدن وا ة 751: 1225بلوچی پرداخت  و  رن ) ب  صورت م صل ب  بررسی این فرایند در زبان« بلوچی

 های زبان بلوچی اشاره  رده اسه در برخی از گویش /ī/ب  وا ة 
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 ی سادههاهمخوان .2. 3

اند، اما برختی های سادة ایرانی در گویش بمپوری بدون تغییر باای ماندهتعدادی از همخوان

های ایرانی دورة باستان، میانت  و نتو ستیر تحتول های این گویش در مقایس  با زباناز همخوان

 شود:  در ادام  ب  بررسی تاریخی و تطبیقی هر  دام پرداخت  میاند  مت اوتی داشت 

 آغازی /v/همخوان  .1. 2. 3

و در  /w/صتورت  معمولا  ب  و پارتی فارسی میان باستان،    در  نغازی ایرانی /v/همخوان 

  /ā/و  /a/در این گویش معمولا  پیش از وا ة  باای مانده، /go/یا  /b/ ،/g/  صورت ب فارسی نو

 عنوان ملال:ب  شود، تبدیل می /g/ها ب  و پیش از سایر وا   /gw/ب  
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

gwāt باد wād wād _____ vāta- *vāta- 

gwap- باف- wāf- waf- _____ _____ *vāfa- 

gwār- بار- wār- wār- _____ vāra- *vāra- 

gwarag بره warrag warrag _____ varan- *varnaka- 

gwānk بانگ wāng wāng _____ _____ *vanka- 

giǝš بیش wēš wēš _____ _____ *vasyah- 

gend- بین- wēn- wēn- vaina- vaēna- _____ 

geyābān بیابان wiyābān wiyābān _____ _____ *vi-vāpāna- 
 

 /g/یتا  /gw/زبتان بلتوچی بت   هایگویشری از باستان در بسیانغازی ایرانی  /v/همخوان 

و در   (19: 7911)محمتتودزهی، (، 579: 7137(، )گتتایگر، 31: 1225) تترن،  شتتودتبتتدیل می

 /b/ای از موارد این همخوان مانند زبان فارسی و احتمالا  با تأثیرپتییری از نن بت  صتورت پاره

دلگانی    بسیار تحه تأثیر زبان فارسی استه، بستامد یابد، ب  عنوان ملال در گویش تحول می

 ت  ایتن تحتول در گتویش بیشتر از گتویش بمپتوری استه، درحالی /b/نغازی ب   /v/تحول 

 /gw/نغازی در بسیاری از متوارد بت   /v/ندرت اابل مشاهده اسه و در این گویش لاشاری ب 

  (19: 7931ده، زا(، )ااسم51: 7932زاده، )ااسمد شوتبدیل می /g/یا 

تتوان و می (51: 7915)مطلبی،  نی  تا حدی اابل مشاهده اسه این تحول در زبان رودباری

های مشترک میان زبان بلوچی و زبان رودباری المداد  رد  علاوه بر ایتن، نن را یکی از ویژگی
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، طبتق /g(w)/نغتازی ایرانتی میانت  بت   /v/شتود  تحتول در متون پازند نی  این ابدال دیده می

زندنویستی های  رمانی باستان اسه    بر اساس نن منشتا  پامانده، یکی از ویژگیشواهد باای

نغازی ایرانتی باستتان  /v/توان تحول بنابراین می  (773: 7911)ت  لی،  اندرا از  رمان دانست 

هتایی های مشترک  رمانی و بلتوچی باستتان یتا یکتی از ویژگتیرا یکی از ویژگی /g(w)/ب  

 رمانی وارد بلوچی شده اسه    تحه تأثیر زبان  دانسه 

 /f/همخوان  .2. 2. 3

و فارسی نو بت  همتان صتورت  فارسی میان پارتی، ایرانی باستان    در /f/ همخوان سایشی

 شود، ب  عنوان ملال:تبدیل می /p/ انسدادیباای مانده اسه، در این گویش معمولا  ب  همخوان 
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه نوفارسی  بمپوری

parmây- فرمای- framāy- framāy- _____ _____ *fra-māya- 

periǝštag  فرشت frēstag frēštag _____ fraēšta- *fra-ištaka- 

periǝp فریب frēb _____ _____ _____ *fra-raipa- 

peryât فریاد frayād _____ _____ fra-δāta- *fra-dāta- 

barp برف wafr wafr _____ vafra- *vafra-, 

hapt ه ه haft haft _____ hafta- *hafta- 

gwap- باف- wāf- waf- _____ _____ *vāfa- 

nâpag ناف nāf nāf _____ nāfa- *nāfa- 
 

لتوچی، های زبان بگویشدر ا لر  /p/ب  همخوان دمیدة ایرانی  /f/تحول همخوان انسدادی 

دورة هتای ایرانتی و زبان بلتوچی از ایتن منظتر بتا زبان شودبلوچی تپة شرای دیده میب  ج  

)محمتودزهی، (، 515: 7137(، )گتایگر، 11: 1225) ترن،  باستان، میان  و جدیتد ت تاوت دارد

این تحتول  ت  حتتی در وا گتان  .(517: 7912(، )اشمیه، 52: 7932زاده، (، )ااسم12: 7911

و ( 52: 7915)مطلبتی،  شتود، در زبان رودباری دیده نمیخوردشم میچ ب  نی زبان  دخیل این

 نید وچی و زبان رودباری ب  حساب مییکی از وجوه ت اوت زبان بل
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 /x/همخوان  .3. 2. 3

و فارسی نو ب  همان صتورت  فارسی میان پارتی، ایرانی باستان    در  /x/ سایشیهمخوان 

سایشی و چا نایی یا همخوان  /k/انسدادی ن گویش معمولا  ب  همخوان باای مانده اسه، در ای

/h/ شود، ب  عنوان ملال:دیل میتب 
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

har خر xar xar *xara- xara *xara- 

homb خُم xumb xumb _____ xumba- *xumba- 

kand- خند- xand- xand- _____ _____ *xanda- 

koruǝs خروس xrōs _____ _____ _____ *xraosa- 

sūht- سوخه- sōxt- sōxt- _____ _____ *sauxta- 

dohtar دختر duxt(ar) duxt _____ _____ *duxtar- 

čakkar- چرخ- *čaxr- čaxr- _____ čaxra- *čaxra- 

bakš- بخش- baxš- baxš- _____ baxša- *baxša- 
 

 /h/های زبان بلوچی، ب  ج  بلوچی درة شرای بت  ایرانی در بسیاری از گویش /x/همخوان 

(، 12: 7911)محمتودزهی، (، 515: 7137(، )گتایگر، 11: 1225) ترن،  شتودتبتدیل می /k/یا 

هتای ایرانتی دورة باستتان، میانت  و و زبان بلوچی از این منظر با زبانو  (517: 7912)اشمیه، 

و در گویش لاشتاری معمولتا   /h/دید ت اوت دارد  این همخوان در گویش دلگانی معمولا  ب  ج

حتال ننکت  در گتویش  (،31: 7931زاده، (، )ااستم52: 7932زاده، )ااستم شودتبدیل می /k/ب  

در زبان رودباری تنها پیش  ایرانی /x/همخوان بمپوری هر دو گونة تحولی ب  چشم می خورد  

نن بستیار  متتر از زبتان  تحولدامنة و ( 1: 7915)مطلبی،  شودتبدیل می /h/ب   /t/ن از همخوا

 بلوچی اسه 

 /g/همخوان  -3-2-4

اوستایی، پارتی و فارسی نو ب  همخوان سایشی ایرانی باستان،    در  /g/ همخوان انسدادی

/γ/  ب  صورت  فارسی میان تبدیل شده و در/w/ ،/y/ ،/g/  و/γ/ در ایتن گتویش ظتاهر شتده ،

 ماند، ب  عنوان ملال:معمولا  بدون تغییر باای می
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 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

bāg باغ bāw/ bāγ bāγ _____ bāga- *bāga- 

dāg داغ dāγ dāγ _____ _____ *dāga- 

doruǝg دروغ drōg drōγ drauga- draoγa- _____ 

morg مرغ murw murγ _____ mǝrǝγa- *mrga- 

tiǝg تیغ _____ tēγ _____ taēγa- *taiga- 

duǝg دوغ _____ dūγ _____ _____ *dauga- 

 

 ی،  بلوچی درة شتراب  جهای زبان بلوچی، میانی ایرانی در بسیاری از گویش /g/همخوان 

(، 13: 7911)محمتودزهی،  (،573: 7137(، )گتایگر، 12: 1225) ترن،  بدون تغییر باای مانتده

)مطلبتی،  در زبتان رودبتاری نیت  وجتود دارد (،517: 7912(، )اشتمیه، 51: 7932زاده، )ااسم

 د  رد های مشترک زبان بلوچی و زبان رودباری المداتوان نن یکی از ویژگیو می (1: 7915

 /p/همخوان . 5. 2. 3

گتاهی و در  فارستی میانت  پتارتی و،  ت  در ایرانی باستان /p/ واکو بی انسدادیهمخوان 

 /f/سایشتی  یتا همختوان /b/ب  ج ه وا تدار ختود، یعنتی پز از یک وا   معمولا  فارسی نو 

 ال:ماند، ب  عنوان ملبدون تغییر باای میتبدیل شده اسه، در این گویش معمولا  
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

p ā نب āp b ā āp- āp- _____ 

Asp اسب asp asp aspa- aspa- *aspa- 

sepiǝt س ید spēd ispēd _____ spaēta- *spaiti- 

šiǝp شیب šēb _____ _____ xšvaēpā- *xšvaipa- 

suǝp سیب sēb _____ _____ _____ *saipa-, 

apsuǝs افسوس afsōs _____ _____ _____ *apa-srausa-, 

āpost نبستن ābustan bus ā _____ a-puϑra- *ā-puça-tanū 

čarp چرب čarp arb č _____ _____ *čarpa- 
 

لتوچی بتدون تغییتر بتاای زبان بهای میانی ایرانی باستان در بسیاری از گویش /p/همخوان 

در  و می ان بسامد نن( 12: 7911)محمودزهی،  (،515: 7137(، )گایگر، 11: 1225ه ) رن، ماند
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   این همختوان در گتویش دلگتانی در یشتر از گویش بمپوری اسه، درحالیگویش لاشاری ب

(، 51: 7932زاده، ه )ااستمتبتدیل شتده است /b/بسیاری از موارد و ب  تقلید از زبان فارسی ب  

 ین ویژگی در برخی وا گان زبان رودبتاری نیت  اابتل مشتاهده استها ( 31: 7931زاده، )ااسم

های مشترک میان زبان بلوچی و توان نن را یکی از ویژگیو از این منظر می (1: 7915)مطلبی، 

 زبان رودباری محسوب  رد 

 /t/ همخوان .6. 2. 3

فارستی نتو  و فارستی میانت پتارتی، ،  ت  در ایرانی باستتان /t/ واکو بی انسدادیهمخوان 

تبتدیل شتده استه، در ایتن گتویش  /d/معمولا  پز از یک وا   ب  ج ه وا دار خود، یعنتی 

 ماند، ب  عنوان ملال:معمولا  بدون تغییر باای می
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

omiǝt امید ōmēd _____ _____ _____ *abi-mati- 

puǝlāt پولاد pōlāwad _____ _____ _____ paurāvat- 

sepiǝt س ید spēd ispēd _____ spaēta- *spaiti- 

gwāt باد wād wād _____ vāta- *vāta- 

ruǝt روده rōd rōdīg _____ _____ *rautaka- 

pet پدر pidar pidar pitar- pitar- _____ 

dantān دندان dandān dandān _____ dantan- *dantan- 

sārt سرد sard sard _____ Sarǝta- *sarta- 
 

 های زبتان بلتوچی بتدون تغییتر بتاای مانتدهدر بسیاری از گویش میانی ایرانی /t/همخوان 

و می ان بستامد نن در  (11: 7911)محمودزهی،  (،511: 7137(، )گایگر، 11 -11: 1225) رن، 

   این همختوان در گتویش دلگتانی در یگویش لاشاری بیشتر از گویش بمپوری اسه، درحال

این  ( 31: 7931زاده، )ااسم تبدیل شده اسه /d/از موارد و ب  تقلید از زبان فارسی ب   بسیاری

تتتوان نن را از شتتود و از ایتتن نظتتر مینتتدرت دیتتده میدر وا گتتان زبتتان رودبتتاری ب ویژگتتی 

 های بلوچی منطق  المداد  رد های مخت  ب  گویشویژگی
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 /k/همخوان  .7. 2. 3

و فارستی نتو  فارستی میانت پتارتی، ،  ت  در ایرانی باستان  /k/واکانسدادی و بیهمخوان 

تبتدیل شتده استه، در ایتن گتویش  /g/معمولا  پز از یک وا   ب  ج ه وا دار خود، یعنتی 

 ماند، ب  عنوان ملال:معمولا  بدون تغییر باای می
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

nuǝk نو nōg nawāg _____ nava- *navaka- 

riǝk ریگ rēg rēg _____ _____ *raika- 

tank تنگ tang tang _____ _____ *tanka- 

ādiǝnk  نین ādēnag āδēnag _____ _____ *ādayanaka- 

gork گرگ gurg gurg _____ vǝhrka- *vṛka- 

mark مرگ marg marg _____ maraka- *marka- 

heyk 
خای  

 مرغ() تخم
xāyag xāyag _____ _____ *āvyaka- 

 

 های زبان بلتوچی بتدون تغییتر بتاای مانتدهبسیاری از گویشمیانی ایرانی در  /k/همخوان 

بستتامد نن در  و میتت ان (11: 7911)محمتتودزهی، (، 511: 7137(، )گتتایگر، 13: 1225) تترن، 

   این همختوان در گتویش دلگتانی در ی بیشتر از گویش بمپوری اسه، درحالیگویش لاشار

(، 59: 7932زاده، )ااستم تبتدیل شتده استه /g/بسیاری از موارد و ب  تقلید از زبان فارسی ب  

شتود و از ایتن ندرت دیده میاین ویژگی در وا گان زبان رودباری ب  ( 725: 7931زاده، )ااسم

 های بلوچی منطق  المداد  رد های مخت  ب  گویشاز ویژگیتوان نن را نظر می

 /č/ همخوان .8. 2. 3

و فارسی نو معمولا  پز از  فارسی میان ،    در ایرانی باستان/ č/ سایشی-انسدادیهمخوان 

تبدیل شده اسه، در این  /ž/ ص یری و در پارتی ب  همخوان /z/ب  همخوان ص یری یک وا   

 ماند، ب  عنوان ملال:تغییر باای میگویش معمولا  بدون 
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

ruǝč روز rōz rōž raučah- raočah- _____ 

pač-  پ- paz- paž- _____ _____ *pača- 



 91/پیاپی 9های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                                 907
 

 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

sūč- سوز- sōz- sōž- _____ _____ *sauča- 

sūčen سوزن sōzan _____ _____ _____ *saučana- 

rič-  ری- rēz _____ _____ _____ *raiča- 

duǝč- دوز- dōz _____ _____ _____ *dauča- 

sāč- ساز- sāz- sāž- _____ _____ *sāča- 
 

های زبان بلوچی، از جمل  گویش دلگانی و ایرانی باستان در بسیاری از گویش /č/همخوان 

(، 519: 7137گتتایگر، (، )15و 15: 1225ن، ) تتر لاشتتاری بتتدون تغییتتر بتتاای مانتتده استته

شود این تحول در زبان رودباری دیده نمی ( 715: 7931زاده، (، )ااسم13: 7911)محمودزهی، 

های زبان بلوچی با زبان رودباری المتداد توان این ویژگی را یکی از وجوه ت اوت گویشو می

   رد

 /d/همخوان  .9. 2. 3

بت  معمولا  پز از یتک وا ت  پارتی اوستایی و ،    در ی باستانایران / d/ انسدادیهمخوان 

تبدیل شتده استه، در  /y/غلتیهمخوان و فارسی نو ب   فارسی میان در و  /δ/ سایشی همخوان

 ماند، ب  عنوان ملال:این گویش معمولا  بدون تغییر باای می
 

 ی باستانایران اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

pād پا pāy pāδ pāda- pāδa- _____ 

ruǝd- روی- rōy- rōδ _____ raoδa- *rauda- 

muǝdag  موی mōyag _____ _____ _____ *maudaka- 

šuǝd- شوی- šōy- šōδ- _____ _____ *xšauda- 

kedi ی  kay kaδ _____ kaδa- *kada- 

buǝd )بو)ی bōy bōδ- _____ baoδi- baudi- 
 

یتر بتاای مانتده های زبان بلتوچی بتدون تغیمیانی ایرانی در بسیاری از گویش /d/خوان هم

و میتت ان بستتامد نن در  (11: 7911)محمتتودزهی، (، 513: 7137(، )گتتایگر، 13: 1225) تترن، 

   این همختوان در گتویش دلگتانی در گویش لاشاری بیشتر از گویش بمپوری اسه، درحالی

(، 59: 7932زاده، )ااستم تبتدیل شتده استه /y/ید از زبان فارسی ب  بسیاری از موارد و ب  تقل
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شتود و از ایتن ندرت دیده میاین ویژگی در وا گان زبان رودباری ب  ( 725: 7931زاده، )ااسم

 های بلوچی منطق  المداد  رد های مخت  ب  گویشتوان نن را از ویژگینظر می

 های همخوانیخوشه. 3. 3

 /ϑr/همخوانی خوشة . 1. 3. 3

و در  /hr/، در پتارتی بت  /ç/ستان    در فارستی باستتان بت  با ایرانی /ϑr/خوشة همخوانی 

شتود، بت  تبتدیل می /s/ب  تبدیل شده اسه، در این گویش نی   /s/و فارسی نو ب   فارسی میان 

 عنوان ملال:
 

 ستانایرانی با اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

possag  پسر pus - puhr Puça puϑra- *puϑra- 

se  س sē hrē çaya- ϑri- *ϑraya- 

dās داس dās _____ dāça- _____ *dāϑra- 
 

هتای مشخصتة ویژگییکتی از  /s/ب  همختوان ایرانی باستان  /ϑr/خوشة همخوانی  تحول

ایرانتی های چی    از زبانهای زبان بلوهای ایرانی جنوب غربی اسه و بسیاری از گویشزبان

(، 32و  13: 1225) ترن،  7اندشود، این ویژگی را در خود ح ر  ردهشمال غربی محسوب می

هتای گویشایتن ویژگتی علتاوه بتر  ( 15: 7911)محمتودزهی، (، 592و  575: 7137)گایگر، 

(، 57: 7932زاده، )ااستم استهنی  اابل مشتاهده  یدر زبان رودبار ،، دلگانی و لاشاریبمپوری

هتایی دانسته  ت  بتا تتوان نن را از ویژگیو می( 5: 7915(، )مطلبتی، 791: 7931زاده، )ااسم

 رودباری وارد بلوچی شده اسه های ایرانی جنوب غربی، ازجمل  تأثیرپییری از زبان

 /dz*/خوشة همخوانی . 2. 3. 3

/*dz/ خوشة همخوانی/*dz/  بت  ایرانی باستان    در اوستتایی و پتارتی/z/  و در فارستی

و گتاهی  /z/گاهی ب   اسه، در این گویش تبدیل شده /d/ب   و فارسی نو فارسی میان ، باستان

 ب  عنوان ملال: شود،میتبدیل  /d/ب  
 

                                                 

 /s/تبدیل شده، ب  همخوان  /dar/ایرانی باستان    در فارسی میان  و فارسی نو معمولا  ب   /ϑr/یا  /tar/در بلوچی معیار   7

 دهند هایی از این تحول را نشان میدر زبان بلوچی معیار نمون « مادر» māsو « برادر» sābrهای شود و وا هتبدیل می
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 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

zān- دان- dān- zān- *dāna- *zāna- *dzāna- 

Zāmāt داماد dāmād zāmād *dāmātar- zāmātar- *dzāmātar- 

del دل dil zirδ *dṛd- zǝrǝd- *dzṛd- 

daryā دریا drayāb zrēh drayah- zrayah- *dzrayah- 
 

هتای مشخصتة یکی از ویژگی /z/ایرانی باستان ب  همخوان  /dz*/تحول خوشة همخوانی 

های زبان بلوچی بت  چشتم بسیاری از گویش     مابیش در غربی اسه شمالهای ایرانی زبان

ایتتن خوشتتة   (11: 7911)محمتتودزهی،  (،597: 7137(، )گتتایگر، 11: 1225) تترن،  ختتوردمی

و تحول نن شود تبدیل می /d/های ایرانی جنوب غربی، از جمل  رودباری ب  همخوانی در زبان

های ایرانی جنوبی بوده اسه، نبا تأثیرپییری از زباهای زبان بلوچی در برخی از گویش /d/ب  

 /dz*/تأثیر زبان فارسی اسه، خوشة همخوانی بسیار تحه   در گویش دلگانی ب  عنوان ملال 

خوشتة شتود، محستوب می یتراصتیل یش بلتوچیگویش لاشاری    گتوو در  /d/معمولا  ب  

هتر دو بمپتوری روی شود، حال ننک  در گویش میان تبدیل می /z/معمولا  ب   /dz*/همخوانی 

زبتان ایتن خوشتة همختوانی در   (795: 7931زاده، )ااستمختورد گونة تحتولی بت  چشتم می

و از ایتن  (1: 7915)مطلبتی،  تبتدیل شتده /d/رودباری    زبان ایرانی جنوب غربی اسه، ب  

 منظر گویش بمپوری با زبان رودباری ت اوت دارد 

 /št/خوشة همخوانی . 3. 3. 3

اشتکانی ترفتانی بتاای مانتده و در  فارسی میانت ایرانی باستان    در  /št/خوشة همخوانی 

بتاای  /št/صتورت گاهی بت  در این گویش  ه اسه،تبدیل شد /st/ب   و فارسی نو فارسی میان 

 شود، ب  عنوان ملال:تبدیل می /st/ماند و گاهی ب  می
 

 رانی باستانای اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

huǝšt- ایسه- ēst- išt- _____ _____ *abi-hištā- 

mošt- مشه- mušt- mušt- _____ _____ *mṛšta- 

lest- لشه- lišt- _____ _____ _____ *rišta- 

rest- رشه- rišt- _____ _____ _____ *rišta- 
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هتای مشخصتة زبانهتای از ویژگییکتی  /st/ب  ایرانی باستان  /št/تحول خوشة همخوانی 

بت  چشتم نیت  هتای زبتان بلتوچی از گویش برختیغربی اسه     متابیش در جنوب ایرانی 

حتال  ،(15: 7911)محمتودزهی، (، 595: 7137(، )گتایگر، 715و  715: 1225) رن،  خوردمی

 های ایرانی شمال غربی این خوشة همخوانی معمولا  بدون تغییر باای مانده استه ننک  در زبان

: 7915)مطلبتی،  باای مانده اسه /st/خوشة همخوانی در زبان رودباری معمولا  ب  صورت این 

بمپوری، های ایرانی جنوب غربی در برخی وا گان گویش /st/توان وجود و از این منظر می( 5

زاده، م)ااسزبان رودباری المداد  رد تأثیر همسایگان زبانی، از جمل  دلگانی و لاشاری را تحه

  (795: 7931زاده، )ااسم (،51: 7932

  /hw/خوشة همخوانی .4. 3. 3

پتارتی  ت  در  فارسی باستان و اوستایی v/x/و  نغازی ایرانی باستان /w/hخوشة همخوانی 

پتز  نتوو در فارسی نمده   /xw/دری ب  صورتفارسی و  فارسی میان در و  /wx/ صورت ب 

، در ایتن گتویش معمولتا  بت  تبتدیل شتده /x/بت   هتاو پز از سایر وا   /xo/ب    /a/ وا ةاز 

 :، ب  عنوان ملالشودتبدیل می /h/ای از موارد ب  و در پاره /w/همخوان سادة 
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان پارتی فارسی میانه فارسی نو بمپوری

wāb خواب xwāb _____ _____ _____ *hvāpa- 

wāhar خواهر xwāhar wxār _____ xvanhar- *xvahar- 

wān- خوان- xwān- _____ _____ _____ *hvāna- 

war- خور- xwar- wxar- _____ *xvara- *hvara- 

wāh- خواه- xwāh- _____ _____ _____ *hvāda- 

Hodā خدا xwadāy _____ _____ _____ *hvatāya- 

hiǝš خویش xwēš Wxēbēh _____ *xviϑya- *hvaiϑya- 
 

هتای زبتان بلتوچی، از جملت  ایرانتی باستتان در بستیاری از گویش /hv/وانی خوشة همخ

: 7137(، )گتایگر، 719و  711: 1225) ترن،  شتودتبدیل می /h/یا  /w/دلگانی و ب مانی نی  ب  

ستتیر تحتتول نن در ایتتن  و( 791: 7931زاده، (، )ااستتم51: 7932زاده، )ااستتم(، 519و  579

دورة باستان، میانت  و نتو مت تاوت استه  ایتن همختوان در زبتان  های ایرانیها با زبانگویش

تبتدیل  /x/باای مانده و در ستایر متوارد بت   /xw/ب  صورت  /ā/و  /a/پیش از وا ة رودباری 
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هتای زبتان و این ویژگتی یکتی از وجتوه اختلتاف میتان گویش( 5: 7915)مطلبی،  شده اسه

 شود بلوچی و زبان رودباری محسوب می

 هنتیج .4

های مر ب ایرانی باستتان هستتند در این گویش بازماندة وا   /uǝ/و  /iǝ/های مر ب وا  

هتای زبتان از گویش ها در بستیاریایتن وا ت اند  بتدیل شتدهت /ō/و  /ē/   در ایرانی میان  ب  

هتای مشتترک تر، مانند لاشاری نی  وجود دارنتد و از ویژگیهای جنوبیویژه گویشبلوچی، ب 

در گویش بمپوری نثاری شوند  بلوچی و زبان رودباری محسوب میهای زبان از گویش برخی

، بلتوچی زبتانتر هتای جنتوبیدر گویشای ایرانی باستان وجود دارد    از فرایند گردش وا  

خورد و در گویش دلگانی از میان رفت  استه  ایتن ویژگتی در بیشتر ب  چشم میمانند لاشاری 

ای شدگی وا  علاوه بر این، در این گویش فرایند پیشینتا حدی وجود دارد   زبان رودباری نی 

شتوند نی  تل ر می /ī/ایرانی باستان با وا ة  /ū/های دارای نی  وجود دارد،    بر اساس نن وا ه

هتای زبتان این ویژگی    در بسیاری از گویششود  و برای یک وا ه دو گونة تل ظی ایجاد می

مل  لاشاری وجود دارد، تنها مخت  زبان بلوچی نیسه و تتا حتدی در برختی از بلوچی، از ج

 شود های دیگر ایران نی  دیده میگویش

شتود  ایتن تبتدیل می /gw/یتا  /g/نغازی ایرانی باستان معمولا  بت   /v/در گویش بمپوری 

اری و متتون در زبان رودبهای زبان بلوچی اابل مشاهده اسه، ویژگی    در بسیاری از گویش

های مشترک زبتان بلتوچی و زبتان  رمتانی محستوب خورد و از ویژگیپازند هم ب  چشم می

و  /f/هتای سایشتی همخوانهای زبان بلتوچی شود  در این گویش، مانند بسیاری از گویشمی

/x/ های انسدادی ایرانی باستان ب  همخوان/p/  و/k/  یا همخوان سایشی/h/ و شوند تبدیل می

ایرانتی باستتان  ت  در  /g/خورد  همخوان انستدادی تحول در زبان رودباری ب  چشم نمی این

تبدیل شده، در این گتویش بتدون تغییتر بتاای  /γ/ایرانی میان  و نو معمولا  ب  همخوان سایشی 

 مانده و این گویش در این ویژگی با زبان رودباری اشتراک دارد 

   در ایرانتی مبانتة غربتی پتز از یتک ایرانی باستان  /k/و  /p/ ،/t/های انسدادی همخوان

اند، در ایتن گتویش و بستیاری از تبدیل شتده /g/و  /b/ ،/d/وا   ب  ج ه وا دار خود، یعنی 

توجت  در ایتن های اابلو این یکی از ویژگیاند های زبان بلوچی بدون تغییر باای ماندهگویش
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عـالوه بـر ايـن،    شود. نمي شود كه در زبان رودباري با اين وسعت ديدهها محسوب ميگويش
هـاي صـفيري   ايراني باستان كه در ايراني ميانة غربي به همخوان /č/سايشي -همخوان انسدادي

/z/  يا/ž/  و اين ويژگي در زبان رودباري به چشم تبديل شده، در اين گويش بدون تغيير مانده
  خورد.نمي

 /ϑr/دلگـاني و الشـاري،   هاي زبـان بلـوچي، از جملـه    در اين گويش و بسياري از گويش
 /št/ خوشة همخـواني  شود وتبديل مي /s/هاي ايراني جنوب غربي به ايراني باستان مانند زبان

 /d/و  /st/هاي ايراني جنوب غربي، از جملـه رودبـاري بـه    گاهي با تأثيرپذيري از زبان /dz/و 
شـود و ايـن   بـديل مـي  ت /h/يـا   /w/ايراني باستان در گويش بـه   /hv/شوند. خوشة تبديل مي

  گويش از اين منظر با زبان رودباري تفاوت دارد.
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 های پژوهشبرای آوانگاری دادهی به کار رفته هافهرست نشانه -1ست پیو

 a اَ  š ش

 e اِ  f ف

 o اُ  q ق

 â ن  k ک

 ī ای  g گ

 ū او  l ل

 iǝ وا ة مر ب  m م

 uǝ وا ة مر ب  n ن

 b ب  w و

 p پ  h ه

 t ت  y ی

 ϑ ث   

 j ج   

 č چ   

 x خ   

 d د   

 r ر   

 z ز   

     ž 

 s س   

 


